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RESUMO – A precipitação é considerada uma das variáveis mais importantes no ciclo hidrológico, 

sendo constantemente utilizada em diversos estudos ambientais. Entretanto, em áreas extensas ou em 

áreas com uma baixa densidade de estações meteorológicas, torna-se necessário estimar a 

precipitação a partir de outros métodos. Consequentemente, produtos ambientais derivados de 

sensores orbitais podem auxiliar na extração de informações do volume de chuva, essas informações 

são constantemente empregados no entendimento do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação 

atmosférica. Desta forma, o principal objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre 

as curvas IDF da cidade de Maceió construída a partir de dados de sensoriamento remoto e dados 

pluviográficos. Os resultados apontam que a curva com dados de satélite pode ser usada, sobretudo 

em projetos de microdrenagem que apresentou superestimativa. 

 

ABSTRACT – Precipitation is considered one of the most important variables in the hydrological 

cycle constantly being used in various environmental studies. However, on large areas or in areas 

with a low density of weather stations, it becomes necessary to estimate the precipitation from other 

methods. Consequently, environmental products derived from orbital sensors can assist in the 

extraction of rain volume information and are constantly employed in the understanding of the 

hydrological cycle and its effects on atmospheric circulation. Thus, the objective of this paper is a 

comparative study between as IDF curves of Maceió city built the Remote Sensing Data From and 

rain gauge data .The results point that a curve with satellite data can be used mainly in micro drainage 

projects that showed overestimation. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo das características de chuvas intensas é fundamental no dimensionamento de 

estruturas hidráulicas, a fim de prever a intensidade máxima da chuva, garantindo projetos seguros 

(CARDOSO et al., 1998). Para esse tipo de estudo utiliza-se entre outros métodos, as curvas IDF 

(intensidade – duração – frequência), que fornece a intensidade pluviométrica (mm/min) e do período 

de retorno (T). Esse tipo de curva IDF é criada a partir de dados históricos de precipitação do local, 

em diversas durações, obtidos ou de pluviógrafos ou de pluviômetros de báscula (estes ficando cada 

vez mais comuns). 

Em áreas extensas como o Brasil, a distribuição de pluviógrafos ou de pluviômetros de báscula 

não abrange todo o território, além disto, precipitações isoladas que podem ocorrer em determinada 

área da bacia hidrográfica e que não são contabilizadas na estação mais próxima, podem influenciar 

significativamente na análise do escoamento superficial, do déficit hídrico e do balanço de energia. 

Desta forma, produtos ambientais derivados de sensores orbitais podem auxiliar na extração de 

informações do volume de chuva de determinada região e são constantemente empregados no 

entendimento do ciclo hidrológico e seus efeitos na circulação atmosférica (FRANCHITO et al., 

2009).  

Outra vantagem do emprego do sensoriamento remoto consiste no fato de que os sensores a 

bordo de satélites fornecem informações essenciais em relação à variabilidade da precipitação em 

escala global e sobre áreas oceânicas e montanhosas, ou seja, em locais que possuem uma escassez 

de estações meteorológicas (FISHER, 2004). Na década de 1990, foi lançado o primeiro satélite de 

radar aerotransportado com o objetivo de coletar dados mais refinados sobre a estrutura da 

precipitação, denominado Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). 

Para a cidade de Maceió existem duas curvas IDF disponíveis, porém antigas, a de Pfastetter 

realizada em 1957 e Dernadin e Freitas (1982). Diante disso, esse trabalho visa comparar as curvas 

IDF da cidade de Maceió, construída a partir de dados de sensoriamento remoto com as curvas 

supracitadas, para que possa existir uma curva IDF atualizada na cidade. 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A área de estudo deste trabalho compreende a cidade de Maceió, localizada na parte central 

da faixa litorânea do estado de Alagoas, inserida na mesorregião do Leste Alagoano e microrregião 

que leva seu nome, ocupando uma área de aproximadamente 510 km², o que corresponde a 1,76% do 

território alagoano (IBGE,2010). A maior parte da cidade está localizada na região hidrográfica do 

rio Pratagy, na qual está inserida a bacia Metropolitana, que por sua vez abrange os principais riachos 

urbanos da cidade como o Reginaldo, Jacarecica, Águas Férreas, Garça Torta, Guaxuma e Doce.  



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  3 

A micro bacia do rio Reginaldo, com 26,5 km², é a de maior destaque por ser totalmente 

urbana e pelo fato de residir cerca de 30% da população no local (HOLZ, 2010). As características 

físicas dessa bacia são expostas no trabalho de Neves (2007): forma alongada, áreas planas de 

tabuleiro, vale principal bem definido, costeiras com áreas planas e solo com alto grau de 

impermeabilização.  

 

Curvas IDF 

 A precipitação é uma variável de grande importância ao se fazer um estudo climatológico de 

uma dada região, pois as consequências provenientes de chuvas intensas podem ser graves, podendo 

existir perdas materiais e humanas. Uma chuva intensa é caracterizada pela elevada altura de lâmina 

precipitada em pequenos intervalos de tempo, podendo ser definida através de equações que 

relacionam intensidade, duração e frequência da precipitação pluvial. 

As curvas IDF interligam três parâmetros relacionados a precipitações máximas, são estas, 

intensidade, frequência (ou tempo de retorno) e duração. Essas grandezas são estudadas na elaboração 

de engenharia e hidrologia, a fim de proporcionar um dimensionamento de estruturas hidráulicas com 

segurança. Os dados necessários para a confecção das curvas são obtidos em pluviográfos ou 

pluviômetros de báscula do local de estudo ou no posto vizinho mais próximo, sendo tomados, para 

cada duração, os valores máximos anuais de precipitação. A escolha das durações é feita conforme a  

exposição desejada dos dados. Tucci (2002) reporta a equação genérica a seguir para determinação 

de curvas IDF 

 

             i =  a ∙ T b                                                                                                         (1) 

                   ( t + c ) d  

 

onde: 

i = intensidade (mm/h); 

T = tempo de retorno (ano); 

t = duração da precipitação (min); 

a, b, c e d = parâmetros que dependem do local de estudo. 

 

A equação (1) está na iminência de erros devido ao ajuste que deve ser feito para se adequar 

a região de estudo. A determinação dos parâmetros pode ser feita a partir de linearização da equação 

(1), por meio de logaritmos e regressão múltipla.  
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Curva PDF de Pfastetter 

 Em 1957, Pfastetter publicou um trabalho embasado em dados pluviométricos de 98 postos 

espalhados pelo Brasil. As partir das curvas PDF (precipitação-duração-frequência) obtidas, foi feito 

um ajuste individual para cada posto, obtendo a seguinte equação empírica: 

P = R · [ a · t + b · log (1 + c · t) ]                                                                   (2) 

Onde: 

P = precipitação máxima (mm); 

t = duração da precipitação (horas); 

a, b e c = constantes para cada posto; 

R = fator de probabilidade, obtido através da equação: 

R = Tα+ 
β

Tγ                                                                                                      (3) 

Onde: 

T = tempo de retorno (anos); 

α e β = constantes dependentes da duração da precipitação; 

γ = constante de valor 0,25 para todos os postos. 

  

Os valores das constantes a, b, c, α e β encontradas por Pfafstetter para a cidade de Maceió 

estão expostas nas tabelas 1 e 2. Vale ressaltar que os valores expostos de α e β são apenas para as 

durações de precipitações máximas que serão utilizadas para gerar os gráficos do presente trabalho. 

 

Tabela 1. Valores de α e β. 

Duração α β 

5 min 0,108 0,00 

15 min 0,122 0,04 

30 min 0,138 0,08 

1 h 0,156 
0,20 

24 h 0,179 

 

Tabela 2. Valores de a, b e c para Maceió, Alagoas. 

Constantes a b c 

Valores 0,50 29 10 
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Curva IDF de Denardin e Freitas 

 Denardin e Freitas propuseram, em 1982, um ajuste das equações propostas por Pfafstetter, 

possibilitando um tratamento mais específico e, consequentemente, que mais se aproximasse da 

intensidade máxima média de cada localidade. O estudo foi realizado com dados obtidos em 80 

estações climatológicas e levando em consideração as características geográficas particulares. O 

método de ajuste utilizado foi o de regressão múltipla linear, sendo possível encontrar a equação (4): 

 

log I = log a + b · log T - d · log (t + c )                                                             (4) 

Onde:  

I = intensidade máxima média da precipitação (mm/h); 

T = tempo de retorno (anos); 

t = tempo de duração da chuva (min); 

a, b, c e d = coeficientes de ajuste que depende do local em estudo. 

  

A equação 5 foi a encontrada por Denardin e Freitas para Maceió, levando em consideração 

as suas características geográficas (latitude, longitude e altitude) e os anos de observação. A 

denominação das variáveis é a mesma da equação 4. 

 

  I = 274,09 · T 0,28                                                                                      (5) 

                                (t + 6 ) 0,56  

 

Curvas IDF de Gonçalves 

Tendo em vista a carência de dados pluviográficos para a determinação das relações IDF 

utilizadas em planos e projetos de drenagem urbana e a dispersão destes dados no Brasil, uma massa 

cada vez maior de dados de sensoriamento remoto vem sendo disponibilizada em resoluções 

temporais e espaciais cada vez mais refinadas (Gonçalves, 2011). 

 As estimativas de precipitação por satélite podem constituir-se em subsídio importante na 

estimativa de relações IDF. Esses foram os fatores intervenientes para a elaboração do trabalho de a 

Gonçalves (2011), que consta em estabelecer curvas IDF a partir de estimativas de precipitação 

pluvial por satélite, sendo uma fonte alternativa de dados pluviográficos. 

 Os dados foram provenientes do satélite TRMM, oriundo de um projeto em parceria entre a 

NASA e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), lançado em novembro de 1997 

com o objetivo de monitorar e estudar a precipitação nos trópicos. O principal instrumento para a 

medição da precipitação é o sensor de micro-ondas (TMI). A distribuição temporal dos dados obtidos 

ocorre de 3 em 3 horas, o que oferece uma grande vantagem para aplicação desse método. Foram 

obtidas séries de janeiro de 1998 até dezembro de 2009. 
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 Para cada localidade estudada por Gonçalves (2011) foi ajustada uma distribuição estatística 

de Gumbel para os máximos anuais de 3, 6, 9, 12 e 24 horas, posteriormente foi feito um ajuste dos 

parâmetros a, b e d da equação (1) atraves do método de linearização (equação 2), com regressão 

múltipla. Assim, para o ajuste do parâmetro c, foi gerada uma série sintetica com 5 minutos de duração 

através do método da desagregação. Logo, os parâmetros a, b, c, d e R² para a cidade de Maceió estão 

na Tabela 3 e a cruva resultante na equação 6.  

Tabela 3. Valores dos Coeficientes a, b, c, d e R2 para Maceió, Alagoas. 

Constantes a b c d R² 

Valores 266 0,22 -0,5 0,54 0,997 

 

A equação 6, a seguir é a encontrada por Gonçalves (2011) para curva I-D-F de Maceió. 

     I = 266· T 0,22                                                                                         (6) 

                               (t – 0,5) 0,54   

 

RESULTADOS 

Conforme proposto, foram extraídas todas as intensidades das chuvas de duração de 5, 15, 30, 

60 e 1440 minutos para os tempos de retorno de 2, 5, 10, 25 e 100 anos. Os valores de intensidade de 

precipitação foram transformados em gráficos comparativos (Figuras 1 a 5), tornando possível uma 

melhor observação dos valores obtidos para cada método. 

 

Figura 1 – Intensidades pluviométricas encontradas para o tempo de retorno de 2 anos  
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Figura 2 – Intensidades pluviométricas encontradas para o tempo de retorno de 5 anos  

 

Figura 3 – Intensidades pluviométricas encontradas para o tempo de retorno de 10 anos  

 

Figura 4 – Intensidades pluviométricas encontradas para o tempo de retorno de 25 anos 
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Figura 5 – Intensidades pluviométricas encontradas para o tempo de retorno de 100 anos  

 

 Fazendo a análise dos gráficos gerados para os diferentes métodos apresentados, observa-se 

uma similaridade dos resultados obtidos com as equações de Pfastetter e Dernadin e Freitas para as 

durações e os tempos de retorno estudados.  Entretanto, nota-se uma diferença (superestimativa) mais 

significantes para os valores com durações de 5 minutos (qualquer tempo de retorno), do método de 

Gonçalves (2011) em relação aos valores encontrados para os métodos de Pfastetter (1957) e 

Denardin e Freitas (1982). Os valores encontrados pela equação de Gonçalves, sendo estes mais 

elevados para pequenas durações, leia-se, pequenas bacias, podem proporcionar projetos de 

microdrenagem mais seguros.  

Para outras durações e tempos de retorno analisados os valores de intensidade de precipitação 

foram bem relacionados, as intensidades obtidas pela equação de Gonçalves (2011) não se mostraram 

distantes dos valores obtidos por Pfastetter e Dernadin e Freitas. Apesar de não ser uma verificação 

estatística bem rigorosa os resultados mostram-se satisfatório, apesar da comparação não ter sido feito 

em períodos coincidentes. 

Gonçalves (2011) fez análise semelhante em 19 cidades brasileiras e observou a 

superestimativa dos índices pluviométricos estimada a partir de satélite, sobretudo no sul do Brasil, 

além da cidade de Fortaleza, Belém e São Paulo, em apenas duas cidades subestimativa e nas demais 

uma boa aderência. 

 

CONCLUSÕES 

As estimativas de precipitação por satélite representam uma alternativa viável para a obtenção 

de dados de precipitação, importantes para a elaboração de projetos e planos de drenagem urbana. 

Considerando que um grande número de cidades brasileiras não possui monitoramento das chuvas 

por pluviógrafos e em algumas vezes esse instrumento não está presente nem nas proximidades de 
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algumas cidades, isso mostra um exemplo onde a aplicação de estimativas de precipitação por satélite 

é mais evidente. 

Os projetos hidráulicos são idealizados a partir de dados de grandezas hidrológicas extremas, 

uma delas é a precipitação que poderá ocorrer no local em análise. Esses dados são comumente 

recolhidos em estações pluviográficas após anos de monitoramento. Pfastetter e Dernadin e Freitas 

utilizaram essas informações para a concepção dos seus métodos, porém essas informações podem 

estar desatualizadas devido descontinuidades climáticas. 

Em vista do exposto, é possível observar que a aplicação da curva IDF obtida com a equação 

de Gonçalves apresenta resultados satisfatórios para a cidade de Maceió, mesmo considerando de 

periodo distintos. Os resultados sugerem que as curvas antigas podem representar atualmente a 

realidade climática do local, no que concerne a chuvas intensas. A superestimativa para chuvas 

intensas da ordem de 5 minutos de duração para curva construída por Gonçalves pode ser  reflexo da 

utilização do método de desagração pode inferir valores elevados para a região de estudo. 
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